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 اإلسراء والمعراج في اآلداب اإلسالمية
ISRA AND MIRAJ IN THE LIGHT OF ILSAMIC ARTS 

1د. أمحد عبد القادر الشاذيل
 

ABSTRACT: 

Isra and Miraj are two words which mean the night journey of the Prophet 

Muhammad (PBUH) to the sacred mosque (Baitul Maqdis) and then to the 
Heaven where he met some messengers and prophets of Allah and 

discussed them some issues. There are two groups among the Muslims. 
One believes that this journey happened in real while there ia another 

group which believes that it was a dream. 

Apart from this conflict there is a group of scholars and poets including 
sufis which has made this journey a simbole through which they go to the 
Heaven and meet the great persona of their fields. If the scholar is an 
Arabic poet he meets the great Arabic poets like Imru-ul-Qais, Antarah 
and amny others. But if the person is a sufi he meets those who believe in 
his thought and discuss the issue with those who deny it. He also meets 

Allah. 

This article is an analytical and critical study fo such works (both poetic 
and prose) in Arabic, Persian, Turkisha and Urdu.   
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 األردية ،والًتكية  ،والفارسية،القدس ، العربية بيت ادلعراج ،  ،اإلسراءة :الکلمات المفتاحي

 ملخص البحث
اإلسراء وادلعراج قضية قد تفّرق فيها اجلماعة اإلسالمية فرقتُت فاألوىل تؤمن بقوعها يف احلقيقة بينما 

عليو وسّلم إىل السماء ومل يلق اهلل جل األخرى تقول إهنا حدثت يف اخليال فلم يبلغ الرسول صّلى اهلل 
 جاللو. 

وبغض النظر عن القضية ىل وقع ىذا أم مل يقع ىناك مجاعة من األدباء والصوفية والشعراء قد ذىبت 
هبا مذاىب شىت فالكّتاب مثل أيب العالء ادلعري كتبوا مؤلفات يف رحلتهم اخليالية إىل اجلنة كما ىناك 
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حالهتم الروحية والسلوكية إىل اجلنة وإىل لقائهم مع من يؤيدون فكرهتم أو صوفية نظموا األبيات يف ر 
 من ينكرن ما يرون.

ففي كل لغة أدب قد استفاد من ىذا واستفاض ففي العربية كتب أّلفت عن ىذا كما أّلفت كتب 
العرب  ودواوين يف الفارسية والًتكية األردوية. يف ىذه ادلقالة الوجيزة أخذت بعض مؤلفات األدباء

 والفرس واذلنود وقمت بتحليل ما ذكروا فيها وختّيلوا ودراستها دراسة نقدية.

ىذه دراسة ممتعة ستفيد القّراء فيما ذىب أدباء العامل هبذه القضية إىل مذاىب عديدة ولّونوا ىذه 
 الواقعة ألوانًا شىت.

 مدخل إلى الموضوع
ن الذي أسرى بعبده لياًل من ادلسجد احلرام إىل ورد اإلسراء يف سورة اإلسراء يف قولو تعاىل "سبحا

ادلسجد األقصى الذي باركنا حولو لنريو من آياتنا إنو ىو السميع البصَت". وورد يف سورة النجم "والنجم 
إذا ىوى ما ضّل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن اذلوى إن ىو إال وحي يوحى عّلمو شديد القوى 

ى مث دنا فتدىّل فكان قاب قوسُت أو أدىن فأوحى إىل عبده ما أوحى ذو مرة فاستوى وىو باألفق األعل
ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونو على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة ادلنتهى عندىا جنة ادلأوى 

 إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربو الكربى".

مجلة يف القرآن، وأوردت األحاديث النبوية تفصياًل للقصة إال أن التفصيل جاءت قصة اإلسراء وادلعراج 
مل يكن أيًضا إال إمجااًل فما رواه النيب صّلى اهلل عليو وسّلم فقد ورد يف األحاديث الصحيحة أن النيب 
 صّلى اهلل عليو وسّلم ركب الرباق وىو دابة بيضاء فوق احلمار ودون البغل حىت بيت ادلقدس وصّلى

ركعتُت مث ركب ادلعراج وصعد إىل السماوات السبع حىت سدرة ادلنتهى فرأى احلق سبحانو وتعاىل وأوحى 
 إليو وفرضت الصالة وعاد إىل األرض يف ليلتو.

وجد األدباء ادلسلمون ضالتهم يف قصة اإلسراء وادلعراج فنسجوا من خياذلم ما شاء ذلم قصًصا شعًرا 
 ونثًرا، ومرت القصة مبراحل:

 مرحلة التفسَت: وىي مرحلة التعليق على األخبار وتفسَتىا وشرح بعض معانيها. .0

 إدخال التحسينات اللفظية والتعبَتات اجملازية. .2

الصياغة الشعرية والنثرية بأسلوب نثري مرسل مع إضافة بعض اللوحات الفنية والصور اجلميلة  .3
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 والتشبيهات اليت ختدم األحداث.
فسَت الصويف الرمزي، ومن ىنا بدأت القصة تأخذ أبعاًدا وزلاور مرحلة دخول القصة حيز الت .4

جديدة مل يتوقف األديب عند اإلسراء وادلعراج النبوي بل خرج إىل آفاق خيالية بعيدة عن 
 القصة وأصبحت الروح وصعودىا وتطهَتىا وتنقيتها من األدران احلياتية ىي مغزى ادلعراج.

معراج صويف ىو معراج أيب يزيد البسطامي الشاعر الصويف )ت  وكان أول معراج أبي يزيد البسطامي:
ه( والذي صّور عروج روحو إىل السماء وصواًل إىل اهلل ومّر بالسماوات السبع حىت وصل إىل 210

احمليط األعظم الذي يستقر عليو العرش اإلذلي، وقد أدرك احلق سبحانو وتعاىل أن مراده ىو الوصول إىل 
اهلل صفًيا وحبيًبا ورأى ّتوار النيب صّلى اهلل عليو وسّلم وطلب منو أن يعود إىل  اهلل وعندما اختاره

 األرض ويبلغ سالمو إىل أمتو ويدعوىم إىل عبادة اهلل.

ويقّرر ابن عريب يف معراجو ادلسّمى "اإلسراء إىل ادلقام  اإلسراء إلى المقام األسرى البن عربي:
سماء ويكشف الصويف أسرار صعود روحو إىل اهلل وقد كتبو شعًرأ األسرى" أنو يعاجل عروج الروح إىل ال

ونثًرا وقصتو تتناول خروجو من األندلس إىل القدس وقد قابل شابًا ذا طبيعة روحانية ويقوده شخص 
آخر أثناء صعوده إىل السماء من القدس ويصفو بأنو مبعوث العناية اإلذلية الذي صعد معو إىل 

 إىل احلضرة اإلذلية. السماوات السبع حىت وصل

وقصة ابن عريب يف رمزىا الصويف تربز الصوفية على أهنم يف تأمالهتم الروحية يصلون إىل احلضرة اإلذلية 
والرباق ىو رمز للحب اإلذلي، والقدس ىي أول مراحل العروج حيث يتطهر ادلسافرون الطارقون ألبواب 

 ق وكشف احلجاب.السماء، ويصعدون إىل سدرة ادلنتهى حيث اإلديان احل

ويف الفتوحات ادللكية البن عريب اختصار للمعراج النبوي حيث صعد ادلؤلف وجادل األنبياء يف العقيدة 
 والشريعة والطريقة والتصوف والعرفان.

والعروج عند ابن عريب ديّر مبراحل سبع صعوًدا إىل السماوات السبع، ويف كل مساء يتعلم اإلنسان مبادئ 
مبا للقمر من تأثَت روحي على األجسام، ويف السماء الثانية لعطارد يتلقاه عيسى وحيِت  أخالقية مرتبطة

 ويتعرف على حقيقة "كن" وىكذا يف كل مساء حىت ينتهي إىل احلضرة اإلذلية.

يعتمد معراج ابن عريب على الرمز الصويف وأفكار ادلتصوفة مع مزجها باألفكار الفلسفية وىي موسوعة 
 رمزية.

ه( واليت سبقت ما 444أما رسالة الغفران أليب العالء ادلعري )ت  الغفران ألبي العالء المعري:رسالة 
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جاء بو ابن عريب فقط صّورت اإلسراء وادلعراج يف سورة مبسطة جاءت يف رسالة أرسلها ادلغريب لعلي بن 
 واللغة والنحو والتصوف. منصور احلليب ادلعروف بابن القارح تناول فيها األدب والفلسفة والتاريخ والفقو

كان مقصده من رسالتو أن يعرب عن رمحة اهلل الواسعة اليت تعم وترحم الناس مجيًعا ومنهم الشعراء 
 ادلتحررون يف عقيدهتم وجاءت الرسالة على قسمُت:

األول: رحلة ابن القارح إىل السماء حيث وجد اجلنة مبباىجها وأشجارىا وظالذلا وأهنارىا ولبنها 
ء وعسله ا وأمنها وسالمها ويرى التائبُت وقد جلسوا يتحاورون يف ود وصفاء ورأى ابن القارح الشعرا

ورجال األدب واللغة يتناقشون، ويركب دابتو ويسَت يف اجلنة فيلتقي باألعشى وشعراء اجلاىلية وقد غفر 
 ذلم رهبم وتشفع ذلم زلمد صّلى اهلل عليو وسّلم.

يها وترقص احلور العُت بعضهن من أىل األرض ويرى ضروب النعيم ويرى حفلة مسر يف اجلنة تغٌت ف
 عليهن بعد أن تنب وتاب اهلل عليهن.

ويرى احلطيئة واخلنساء يف آخر اجلنة مث يرى إبليس بُت اجلنة والنار يف أغاللو فيسألو إبليس عن مهنتو 
فيقول صناعة األدب فَتد عليو: بئس الصناعة هتب عيًشا قلياًل ال يقيم أود العيال وكم أىلكت 

 أمثالك.

العبد واألخطل وديل احلوار مع أىل ويرى يف النار بشاًرا وامرأ القيس وعنًتة وعلقمة بن عبدة وطرفة بن 
 النار فيعود إىل قصره ونسي أن حياور ادلرقش وادلهلهل والشنفري وتأبط شًرا.

ويف القسم الثاين من رسالة الغفران يتناول ادلعري أسئلة ابن القارح عن الزمان وادلكان والتناسخ 
 ومذاىب احللول وجييب عليها.

خص عادي وبُت اآلخرين حوار أديب ولغوي يتناول قضايا اللغة كان احلوار بُت بطل ادلعراج وىو ش
واألدب وقد ابتعد عن ادلسائل العقائدية، وقد أغضب ادلعري العامة بإدخالو بعض الشعراء واحملببُت 

 إليهم النار.

ا وقصة ادلعراج كما جاءت يف رسالة الغفران ىي زلاكاة لإلسراء وادلعراج ولكنها ختتلف عنها دتاًما. إمن
 البناء اذليكلي واحد.

ويف القرن اخلامس اذلجري نرى ادلعراج عند ابن شهيد األندلسي يف  ابن الشهيد األندلسي ورسائله:
رسالتو التوابع والزوابع والتوابع ىم اجلان والزوابع ىم الشياطُت، وقد ورد نصها يف كتاب الذخَتة يف 
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ة حيث التقى اجلٍت زىَت مع توابع الشعراء والكتاب زلاسن أىل اجلزيرة البن بسام يف زيارة لوادي اجلن
البارزين أمثال امرئ القيس وطرفة والبحًتي وأيب نواس واجلاحظ وادلتنيب وعبد احلميج الكاتب وبديع 

 الزمان اذلمذاين.

 وتأثَت قصة اإلسراء وادلعراج أوضح من حيث التكوين مع اختالف بُت ادلوضوع وزلتوياتو.

تأثَت قصة ادلعراج على حي بن يقظان البن سينا والبن طفيل األندلسي وعلى شاكلتها جند 
وللسهروردي، وقد أثرت ىذه القصة على اآلداب العادلية تأثَتًا كبَتًا دلا حتتويو من أفكار فلسفية وصوفية 

 عالية.

 اإلسراء والمعراج في األدب الفارسي

سالمي الفارسي حيظى موضوع اإلسراء وادلعراج ويف األدب اإل سنائي الغزنوي وسير العباد إلى المعاد:
مبكانة عالية حيث اىتم شعراء التصوف بالقصة وادلوضوع، ومن منهم مل ينظم القصة ضمن معناىا يف 
ء  أشعاره وقد جاء سنائي الغزنوي، أبو اجملد رلدود بن آدم، على رأس ىؤالء الذين تأثروا بقصة اإلسرا

سَت العباد إىل ادلعاد" والشبو كبَت بُت ىذه ادلنظومة والكوميديا اإلذلية وادلعراج وقد نظمها يف منظومتو "
 لدانيت.

وموضوع ادلنظومة يدور حول ىبوط النفس البشرية بأمر إذلي إىل األرض وىذه النفس مهيأة للقيام 
حد بدورين أحدمها استلهام العامل العلوي وثانيهما االنفعال بالعامل السفلي وعلى النفس أن تغلب أ

 اجلانبُت إما أن تسمو وتعلو أو تنحط وهتبط.
والنفس البشرية لكي تتغلب على نوازعها ادلادية تسعى للعروج دلرشد بأخذ بيدىا وينفذىا من ىذه 
احلَتة وىنا يظهر الشيخ النوراين ادلرشد ليأخذىا إلىى عامل حيوانات وبشر وىوام وال بد أن تتحرر النفس 

 من ىذه الرذائل.

ة العروج بالتخلص من عنصر الًتاب ألنو أثقل العناصر حيث ادلستنقعات وقطعأن الذئاب تبدأ رحل
 والكالب والفئران والثعابُت واخلناذير، وىي رذائل مليئة بصفات البخل واحلسد.

وادلرحلة الثانية ىي مرحلة عنصر ادلاء حيث البحر الواسع الذي خيشاه اإلنسان )ادلريد( فيشجعو ادلرشد 
ه بالتخلص من كل ما ديت بعامل الًتاب، ويتجو حنو البحر حيث يرى مجاعة دتثل الكسل وىم الجتياز 

 يفتحون أفواىهم يف بالىة انتظاًرا لقطرات الندى، وىم يف كسل عقلي ووجداين.
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وخيرج وادي النار حيث السحرة وخيشى ادلريد ويشجعو الشيخ فيعربه إىل عامل األفالك وىو عامل بُت 
اد وعامل ادللكوت، بُت عامل الفناء وعامل اخللود وىذا دير بكواكب الزىرة وادلريخ وادلشًتي الكون والفس

 وغَتىا من الكواكب ويصل إىل دائرة العقل الكلي.

ويتناول ابن سينا يف قصيدتو العينية سعي الروح للصعود من اجلسم الفاين  ابن سينا وقصيدته العينية:
 إىل عامل اخللود بقولو:

 ورقاء ذات تعزز ودتنع ليك من احملل األرفعىبطت إ

 كرىت فراقك وىي ذات توجع وصلت على كره إليك ورمبا

 مبدافع هتمي ومل تتقطع تبكي إذا ذكرت عهود باحلمى

 قفص عن األوج الفسيح ادلربع إذا عاقها الشرك الكثيف وحدىا

 عال إىل قعر احلضيض األوضع فالي شيء أىبطت من شامخ

 طويت على الفذ اللبيب األروع بطها اإللو حلكمةإن كان اى

 لتكون سامعة مبعا مل تسمع وىبوطها إن كان ضربة الزب

وتأيت قصة ادلعراج عند فريد الدين العطار يف منطق الطَت  فريد الدين العطار ومنظومته منطق الطير:
" إىل اللقاء سيمرخ والطيور يف منظومة طوذلا أربعة آالف بيت تدور حول ىجرة ثالثُت طائًرا "سي مرغ

 ترمز للمريدين أىل الصوفية السالكُت، والعنقاء ىي احلق سبحانو وتعاىل. 

تدور القصة حول اجتماع ثالثُت طائًرا يتزمههم اذلدىد وقد قّرروا الوصول إىل العنقاء، وعندما تقرر ذلك 
لبلبل والببغاء والطاؤوس واحلجلة أخذ كل طائر يلتمس عذًرا حىت ال يسافر ىذا السفر الطويل فاعترب ا

 والبجعة واذلما )وىو طائر أسطوري ومهي( والصقر والعصوة.

ودتثل ىذه األعذار أعذار البشر وأخذ اذلدىد يرد على أعذار الطيور ويضرب ادلثل واحلكاية، وتقرر 
 الطيور ادلشاركة يف الرحلة بزعامة اذلدىد، وىو رسول اذلداية إىل بلقيس وقومها.

الطيور الثالثون سبعة أودية ىي وادي الطلب والعشق وادلعرفة واالستغناء والتوحيد احلَتة والفقر  سلك
والغنلء ودتكنت خالل ىذه األودية من التخلص من قيود النفس وأمراضها ووجدت ضالتها حُت 

لسبعة نظرت يف آخر الرحلة إىل نفسها فوجدت صورهتا فهي )سي مرغ( ىي نفسها "سيمرغ" والوديان ا
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ىي ادلقامات اليت دير هبا ادلريد للوصول إىل اهلل وتعرب ىذه ادلنظومة عن فكرة الصوفية حول "الفناء يف 
 اهلل".

ويف األدب الًتكي جاءت قصة ادلعراج ضمن أشعار  :اإلسراء والمعراج في األدب التركي واألردي
 ء الفرس. شعراء الًتكية ولكنها مل تصل إىل مستوى ما وصلت إليو عند أدبا

وكانت منظومة زلمد إقبال "جاود نامو" )رسالة اخللود( تدور حول فكرة العروج ومنها جند إقبال ىو 
ادلريد الذي اختذ جالل الدين الرومي شيًخا مرشًدا لو للوصول إىل احلضرة اإلذلية، وجالل الدين الرومي 

دعوتو يف طريقتو ادلولوية واليت ىو إمام أىل التصوف الذي دعا ادلسلمُت إىل العشق وقد انتشرت 
 انتشرت يف تركيا والبالد العربية.

وقد قام إقبال بعرض عروج اإلنسان بالروح ةاجلسد مًعا خالًفا دلا أورده ابن عريب من عروج الروح فقط 
وىنا تشابو كبَت بُت الرومي وزلمد إقبال يف فكرة اإلحساس بالغربة وقرب الذات اإلذلية وقوة العشق 

 يق اخللود وحقيقة ادلوت ومبدأ احلركة.وحتق

التف أدباء ادلسلمون للنهل من قصة ادلعراج واختاذىا رمًزأ يبثون فيها أفكارىم وثقافتهم اليت ورثوىا 
إسالمًيا أو زللًيا أو تأثًرا من ثقافات أخرى إال أن األثر اإلسالمي كان أكثر وضوًحأ حُت هبتت 

 ادلؤثرات األخرى.

 


